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Koga-Miyata: handgebouwde fietsen uit Heerenveen.

Peter Winnen wint op een Koga-Miyata de etappe
op Alpe d’Huez in de Tour de France.

Greg Herbold Wereldkampioen downhill op
een Koga-Miyata mountainbike.

Leontien Zijlaard-van Moorsel wint Olympisch goud.

Meervoudig Wereldkampioen Theo Bos winnaar van
Olympisch zilver op de sprint.

Limited series Koga Aeroblade Red Dot Design Award.

Koga-Miyata E-Bike Tesla wint Eurobike Award Gold.

Vector wint Gold IF-Design Award for innovation.

Koga Kimera met Marianne Vos wint goud op
de Olympische Spelen in Beijing.

Koga Adaptor wint IF-Design award.

Koga-Miyata keert terug in de Tour de France.

Custom order fietsen wordt uitgebreid met race:
www.koga-signature.com

Gezonde keuze

PASSI O N

Zelfs het nadenken of dromen over fietsen is gezond. Wij gaan u daarbij
helpen. In deze brochure kunt u rustig wegdromen bij de nieuwste
collectie van Koga. Zoals gebruikelijk staan kwaliteit, innovatie en
design weer voorop. Koga is een merk dat haar tijd vaak ver vooruit is
en inspiratie biedt voor andere fietsmerken.
Als eerste kwam Koga met de in het spatbord geïntegreerde automatische
verlichting incl. reflectie. Ook is Koga al jarenlang aanbieder van
custom-order fietsen. Dus al uw specifieke wensen voor uw fiets-op-maat,
met bovendien uw naam vereeuwigd op het frame (www.koga-signature.
com). Onze fietsen zijn tot in de kleinste details afgewerkt en hebben
geen lelijke zichtbare lasnaden. "Less is more en het gewicht moet
omlaag!" Zo luidde de opdracht voor R&D van Koga... met resultaat.

e xc l u s i v

QUALITY

Met de ervaringen van de Tour de France 2009 zijn we in staat om
ook op het allerhoogste niveau de meest professionele racefietsen te
ontwikkelen. Na de successen van Leontien van Moorsel en
Theo Bos rijdt nu het team van Skil-Shimano zeer succesvol op
high-end FullPro fietsen van Koga.
Ook Marianne Vos behaalt haar gouden overwinningen op een Koga.
Kennis en techniek die deels ook in de Light Touring, Trekking en Comfort
collectie van Koga toegepast zijn.

HANDBUILT

En bent u maatschappelijk betrokken en milieubewust en zoekt u voor de
korte mobiliteit een mooi alternatief voor uw auto: de Koga Tesla.
Waarschijnlijk de mooiste E-bike die er momenteel te koop is.
Onzichtbaar "verkleed" als elektrisch ondersteunde fiets.
Ja, u moet wel zelf trappen, maar dan neemt de superieure
ION-technologie het zware werk zeer aangenaam van u over.
Een beetje van uzelf en een beetje van ION. Geen schokken in
uw rug of een zoemend geluid. De Koga Tesla biedt verschillende
programmeerbare rijprogramma's die zorg dragen voor
eindeloos veel fietsplezier. En met de motor uitgeschakeld,
fietst u alsof het een gewone fiets is.....kortom gezonde
innovatie op het hoogste niveau.

I N N OVAT I O N

Wouter Jager
Managing Director Koga BV
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Dat de roots van Koga in de wielersport liggen, is in Koga’s 2010 racelijn beter zichtbaar dan ooit.
Een collectie modellen die rechtstreeks voortkomt uit recente topsportervaring. Zoals van de renners van
Team Skil-Shimano in de Tour de France, de baanrenners uit de Nederlandse baanselectie of cyclo-cross
wereldkampioene Marianne Vos. Nieuwe inzichten, die hebben bijgedragen aan nieuw frameontwerpen, een
selectie uit de beste en nieuwste componenten, met fantastische kleuren.
Kortom: ervaar zelf hoé kort de lijn tussen topsport en Koga’s nieuwste racecollectie werkelijk is!
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Kevlar Protection

Lighter and better than ever. Packed with the technical highlights of DURA-ACE,
it takes shifting and braking performance to a new level.

Shimano Benelux BV Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Nederland, tél. +31 (0)341 272 300
Shimano Belgium NV Industrie Mechelen Noord II, Zandvoortstraat 21, 2800 Mechelen, België, tel. +32 (0)15 209 480 www.shimano-benelux.com

KimeraRoad
▪▪Lichtgewicht monocoque frame, Highmodulus Carbon vezels,
duurzame 3K afwerking, Powertrain technologie en▪
Press fit trapas
▪▪Koga Carbon 3k woven/Alloy voorvork
▪▪NEW: Shimano Ultegra triple
▪▪Pro PLT -double butted en anatomisch gevormd stuur en stuurpen
▪▪Shimano Ultegra wielset

RACE
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Radicale lijnen en beroemde roots.
Afgeleid van Koga’s grensverleggende,
Olympische Kimera baanfiets en dus met
optimale stijfheids-gewichtsverhoudingen en
héél veel karakter. De powertrain van de Kimera
maakt hem zeer sterk en stijf.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon 3K/Red/White
50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 cm
ca. 7,7 kg
€ 2.499,-

C a r b o n Te a m E d i t i o n

Ultegra

Ultegra Compact

105

▪▪Lichtgewicht, met FEM optimized Carbonframe,▪
HighTech Carbonvezel, afgewerkt met 12K
▪▪Pro PLT - double butted en anatomisch gevormd stuur en stuurpen
▪▪Verkrijgbaar met de nieuwe Shimano Ultegra triple, ▪
Ultegra Compact of 105 triple groep
▪▪Koga 2πRace1800 wielset met witte dubbel butted ▪
DT Swiss Competition spaken
▪▪Michelin Krylion Carbon vouwbanden, 23mm

RACE
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Kleur:

Dezelfde looks, hetzelfde gevoel: direct afgeleid
van de Skil-Shimano teamfietsen uit de Tour.
Prachtige details en vooral verrassende prestaties.
Gelimiteerde editie.

Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon 12K/Pearl white/
Koga blue metallic
50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 cm
ca. 7,9 kg Ultegra/Ultegra compact ca. 8,0 kg 105
€ 1.999,- Ultegra/Ultegra Compact € 1.699,- 105

Proud sponsor of:

PROFESSIONAL CYCLING TEAM

Tour de France 2009
Kenny van Hummel - afzien!

FullPro2Light
▪▪Superlichte professionele racefiets
▪▪Extreem stijf frame uit Ulthymo® Carbon vezels,▪
Fem optimized (ca. 880 gr) afgewerkt met▪
duurzame 1K PicoWeave Carbon vezels
▪▪Full Carbon lichtgewicht voorvork
▪▪Complete Shimano Dura-Ace groep
▪▪Fast Forward wielset, DTSwiss wielnaven met keramische lagers
▪▪3T–limited series lichtgewicht voorbouw, stuur- en zadelpen

RACE
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U leest het goed, deze fiets is té licht. Met slechts
6 kilo ligt hij onder de UCI norm van minimaal
6,8 kg. Een superlichte full-carbon racefiets die
aan de hoogste eisen voldoet. Opgebouwd rond
de carbon frameset van team Skil-Shimano en
afgemonteerd met ultralichte componenten.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon 1K
50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 cm
ca. 5,99 kg / ca. 880 gr frame
€ 6.999,- / € 2.499,- frameset

RoadWinner

Ultegra

105

▪▪Aluminium 7005 frame met monostay
▪▪Koga Carbon/Alloy voorvork
▪▪Pro PLT - double butted en anatomisch gevormd stuur en stuurpen
▪▪Verkrijgbaar met de nieuwe Shimano Ultegra triple of
Shimano 105
▪▪Mavic Aksium wielset
▪▪Vredestein Fortezza, vouwbanden met Protection Layer®

RACE
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Breed inzetbare aluminium 7005 racer.
Voorzien van een nieuw frame met monostay en
speciale onderbuis, die zorgt voor een zeer stijf
frame. Hier manifesteert zich Koga’s decennialange
ervaring met alloy topframes. Een begrip in de Kogacollectie, voorzien van de nieuwste componenten.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Lemon/Brush Polish/Nano Black
50 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 - 66 cm
ca. 8,5 kg Ultegra / ca. 8,6 kg 105
€ 1.699,- Ultegra / € 1.399,- 105

Te a m E d i t i o n
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005 frame, triple butted buizen
▪▪Koga Carbon/Alloy voorvork
▪▪Complete nieuwe Shimano Ultegra triple groep
▪▪PRO PLT stuur, stuurpen en zadelpen
▪▪Selle Italia C2 Special Edition zadel

RACE
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Hoogwaardige smooth-welded aluminium racefiets
met carbon/alloy voorvork en uitstekende prijskwaliteitverhouding, uitgevoerd in de opvallende
teamkleuren van het Koga CreditForce Talent Team.

Kleur:

Pearle White/Nano Black/Brush Polish

Framematen:

50 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 - 66 cm
ca. 8,8 kg
€ 1.499,-

Gewicht:
Prijs:

Flyer

Tiagra

105

▪▪Lichtgewicht aluminium 7005 frame,▪
double butted buizen, extra smooth welded
▪▪Koga Carbon/Alloy voorvork
▪▪Shimano 105 triple groep of▪
Shimano Tiagra triple groep
▪▪PRO stuur, stuurpen en zadelpen
▪▪Vredestein Fortezza, vouwbanden met Protection Layer®

RACE
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De Flyer heeft de race-genen van Koga’s in zich en
dat merk je. Het smooth-welded aluminium frame met
de carbon/alloy voorvork is het perfecte instapmodel
voor sportieve toerrijders en beginnende wielrenners
met potentie.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Nano Black/ Koga Blue Metallic
50 - 54 - 56 - 58 - 60 - 63 - 66 cm
ca. 8,9 kg 105 / ca. 9,2 kg Tiagra
€ 1.299,- 105 / € 999,- Tiagra

CrossWinner
▪▪Aluminium 7005 cycle cross frame met▪
uitgebalanceerde geometrie
▪▪Koga 3K Carbon/Alloy voorvork
▪▪FSA Gossamer MegaExo 46/36 T crankset
▪▪Shimano RS-10 wielset
▪▪Schwalbe Racing Ralph Evolution vouwbanden

Race
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Een pure cyclo-crosser, geoptimaliseerd door
kampioenen als Richard Groenendaal en Marianne
Vos. Frame en gekozen componenten dragen de
kenmerken die de liefhebber overtuigen en tegelijk
voor de startende veldrijder bereikbaar zijn.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Pearl White/Solid Black
54 - 56 - 58 - 60 cm
ca. 8,9 kg
€ 1.399,-

Op het lijf geschreven…

SIGNATURE
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Ook verkrijgbaar

ROHLOFF

REISFIETS

CUS

H A N D B
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Senko
▪▪Geheel handgebouwd, lichtgewicht Super Smooth▪
TIG-welded baanframe, triple-hardened en▪
ovaal triple-butted 7005 aluminium.
▪▪Miche Primato crankstel
▪▪Koga Oversized - lichtgewicht 7075 T6 Alloy stuurpen
▪▪Miche Pistard clincher wielset
▪▪Vredestein Fiammante DuoComp vouwbanden,▪
23mm met Protection Layer®

RACE
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De specifieke eigenschappen van Koga’s baanframes
nu heel bereikbaar in één complete baanfiets.
Voorzien van aluminium frame en Miche groepset.
Ready to GO!

Kleur:

Nano Black/Pearl White Iriodin

Framematen:

53 - 56 - 59 cm
ca. 7,9 kg
€ 1.099,-

Gewicht:
Prijs:

K i m e r a F r a m e s e t / F u l l P r o Tr a c k
“State of the art” full carbon baanframe, dat aan
topsporteisen voldoet. Ontwikkeld aan de hand van
de nieuwste kennis rond aerodynamica, biomechanica
en carbontechnologie. Goed voor Goud tijdens
de Olympische Spelen in Beijing.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon/Orange
54 - 57 - 60 - 63 cm
ca. 1,9 kg frame
€ 3.499,-

▪▪Identiek aan de frameset waarmee olympisch goud werd
gewonnen (Beijing 2008), FEM optimized voor maximale stijfheid
bij een minimaal gewicht.
▪▪Monocoque frame uit Ulthymo®-Carbonvezel - tot 150% stijver*
▪▪Getest in de windtunnel - tot 10% aerodynamischer*
▪▪‘Powertrain’ technologie voor een efficiënte krachtoverbrenging
▪▪Koga Track Carbon/Alloy voorvork
▪▪Identiek aan de teamfiets van de KNWU-baanselectie▪
* vergeleken met andere topklasse baanframes (getest door EFBe)

RACE
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▪▪Lichtgewicht scandium frameset, triple hardened en▪
ovale triple butted buizen
▪▪Koga Track Carbon/Alloy voorvork
▪▪Zitbuis met speciale ‘aero’ vorm
▪▪Rechte, verwisselbare achterpatten
▪▪Perfecte stijfheid voor professionele allround inzet op de baan

Utra licht en stijf scandium baanframe met carbon/
alloy voorvork. Dankzij de ongeëvenaarde
rijeigenschappen al jaren een begrip in de
baanwereld. Goed voor vele successen.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Pearl White Iriodin/Nano Black
53 - 56 - 59 cm
ca. 1,9 kg
€ 899,-

Sponsoring

PA S S I O N F O R C Y C L I N G
Koga ondersteunt topsporters vanuit een visie: passie voor fietsen.
Want dat is het wat succesvolle sporters kenmerkt: passie, afzien,
grensverleggende inzet. Daarbij maakt het niet uit of het om
wielrennen, mountainbiken of reizen om de wereld gaat. Iedere
rijder is op zoek naar zijn uiterste grenzen. Of dat nu een gouden
medaille is of de top van een berg.
Voor Koga betekent sponsoring meer dan alleen demonstratie van
technische know-how. We werken nauw samen met onze partners.
Zij geven Koga waardevolle suggesties voor verbetering van onze
producten. En daar wordt sponsoring interessant voor u.
Deze innovaties vindt u in uw eigen Koga terug!

PROFESSIONAL CYCLING TEAM
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Sinds 1986 en een wereldtitel in 1991 (met Greg Herbold) bouwt Koga mountainbikes met passie. Liefhebbers herkennen de
Koga’s van het Nissan mountainbike team uit slopende internationale marathons en strandraces. Wedstrijdervaring die telt!
Kritisch gekozen componenten zorgen voor 2010 voor gewichtsbesparingen op de juiste plekken. Zoals onze keuze voor
lichtgewicht Mavic velgen met Schwalbe banden. Merken als Ritchey en Selle Italia spreken dan haast voor zich. Net als de
keuze voor de eigen lichtgewicht frames, kwaliteitsvorken en hoge groepsets. Zowel details als de overige kwaliteitseisen
misstaan niet tijdens de races. Het resultaat: allround rijmachines die doen wat jij wilt op de ruigste track.

L i g h t w e i g h t

Xtreme Pivot Management

D Ae dtj a
i
l
s
u s t a b l e

f o r k

X T- C a r b o l i t e
▪▪Ultralicht Highmodulus full Carbon monocoque hardtail,▪
FEM optimized
▪▪Volledig afgemonteerd met Shimano XT: schakeling,▪
remmen en wielen
▪▪FOX 32 F 80 RL instelbare voorvork FIT cartridge▪
(80 mm veerweg) en lock-out
▪▪Schwalbe Rocket Ron Evolution 2.1 vouwbanden
▪▪Getest en ingezet door het Nissan Mountainbike Team

MTB
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Door Koga’s ervaring in high-tech carbon
beschikt deze superlichte hardtail over de juiste
eigenschappen voor cross-country of marathontrips
op topniveau. Compleet XT, lichter en nog scherper
van prijs. Wie wordt de winnaar?

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon
46 - 50 - 53 cm
ca. 9,9 kg
€ 2.499,-

XPM-M
▪▪Lichtgewicht TIG-welded full suspension aluminium 7005
frame. Nieuw en verbeterd Xtreme Pivot Management
systeem, lichtgewicht swing arm, lucht geveerd▪
(veerweg 100 mm) en Koga neopreen bescherming▪
van de liggende achtervork.
▪▪Rockshox Reba SL instelbare voorvork met▪
100 mm veerweg en lock-out
▪▪Shimano SLX en XT componenten
▪▪Schwalbe Racing Ralph vouwbanden

MTB
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De XPM-M gaat ‘all the way’ bij marathons
en lange dagtochten. Ontwikkeld en ingezet
op wedstrijdniveau dus sterk, licht en met
pure kwaliteitscomponenten als Shimano XT
en Ritchey Pro.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Solid Black/Snow White Metallic
41 - 46 - 51 - 56 cm
ca. 12,2 kg
€ 1.999,-

X-Runner
▪▪Sterk, lichtgewicht aluminium frame 7005
▪▪Instelbare FOX 32 F 100 R voorvork met▪
100 mm veerweg en lock-out
▪▪Shimano SLX componenten / XT shadow achterderailleur
▪▪Mavic XM 317 Disc velgen
▪▪Schwalbe Rocket Ron Evolution 2.1 vouwbanden

MTB
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Exact remmen, snel schakelen, scherp sturen en
prima looks. De X-Runner is opvallend lichter
dankzij de nieuwste componenten zoals een XT
achterderailleur. Heeft verrassend veel ‘in huis’ voor
de ambitieuze biker.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Snow White Metallic/ Gold
41 - 46 - 51 - 56 cm
ca. 10,6 kg
€ 1.599,-

X-Sport
▪▪Sterk, lichtgewicht aluminium frame 7005
▪▪Suntour Epicon (100 mm veerweg) instelbare, lichtgewicht
voorvork met air spring system en Magnesium vorkpoten▪
met lock-out.
▪▪Tektro Auriga Pro schijfremmen
▪▪Shimano Deore en SLX componenten
▪▪Schwalbe Rocket Ron 2.1 vouwbanden

MTB
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Meer dan alleen ‘good looks’. Kijk goed naar de
klasse van de componenten en ontdek daarna dat
deze hardtail je nog eens extra uitdaagt.
Opstappen alstublieft!

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Solid Black/Turquoise Metallic
41 - 46 - 51 - 56 cm
ca. 11,5 kg
€ 999,-

X - Te a m
▪▪Sterk, lichtgewicht aluminium frame 7005
▪▪Rockshox Tora 318 Solo Air instelbare voorvork met▪
100 mm veerweg en lock-out
▪▪Shimano XT shadow achterderailleur
▪▪Magura HS-33 hydraulische velgremmen voor uitstekende,
onderhoudsarme remkracht
▪▪Ritchey Comp zadelpen, stuurpen en stuur
▪▪Schwalbe Rocket Ron 2.1 vouwbanden
▪▪Met Schwalbe drukmeter, AA Bidon en Magura cap

MTB
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Met de goedkeuring van het Nissan Mountainbike
team; barstensvol bewezen praktijkervaring voor
pittige singletracks of zanderige duinpaden. Haal het
beste uit de nieuwe Shimano Deore/XT, de exacte
Magura brakes… en jezelf, natuurlijk.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Electric Red/Solid Black
41 - 46 - 51 - 56 cm
ca. 11,4 kg
€ 1.299,-

T R E K K I N G
Fietsen is een geweldige manier om de wereld te ontdekken, ver of dichtbij.
Koga bouwt al ruim drie decennia fietsen die juist daarvoor zijn bestemd: robuust, duurzaam en tot in elk detail
functioneel compleet. Modellen die zich onderweg ruimschoots hebben bewezen, natuurlijk steeds voorzien van
de laatste techniek en slimme, gewichtsbesparende oplossingen. Zodat uw reisplezier steeds voorop blijft staan.
En zijn uw wensen nog specifieker? Dan biedt het online Koga Signature programma (www.koga-signature.com)
alle ruimte voor uw persoonlijke keuzes.

Smooth

L o w r i d e r
Rayo
Full Equipment

Randonneur
▪▪Klassiek chromoly frame voor lange tochten over de weg
▪▪Shimano LX en XT componenten
▪▪Achterwiel met Shimano XT naaf met dubbele contact sealing
voor langere levensduur en 40 spaken voor extra stabiliteit
met bepakking
▪▪Automatische LED voor- (Koga Rayo) en achterverlichting
(B&M 4D Multi Senso) met standlicht       
▪▪Tubus Logo reisbagagedragers (max. 40 kg) en▪
Tubus Ergo (max. 15 kg), afgewerkt met duurzame,▪
zwarte poedercoating en 10 jaar garantie

TREKKING
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Een echte Koga klassieker. Een fantastisch
gesoldeerd stalen frame met mooie slanke buizen.
De fiets is voorbereid op lange tochten met veel
bagage. De unieke Koga details zoals een low-rider
met standaard of extra bidons geven blijk
van ervaring.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Solid Black
50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 16,8 kg
€ 1.899,-

Tr a v e l l e r
▪▪Extra sterk, lichtgewicht aluminium 7005 frame
▪▪Complete Shimano LX groep
▪▪Multigrip stuur voor verschillende zitposities
▪▪Automatische LED voor- (Koga Rayo) en achterverlichting
(B&M 4D Multi Senso) met standlicht
▪▪Tubus Logo reisbagagedragers (max. 40 kg) en▪
Tubus Ergo (max. 15 kg), afgewerkt met duurzame,▪
zwarte poedercoating en 10 jaar garantie

TREKKING
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De Traveller is een verrassend volledige aluminium fiets
die zijn praktische kwaliteiten en robuuste bouw net
zo goed bewijst tijdens intensief dagelijks gebruik als
tijdens lange reizen.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Nickel Black
50 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 16,3 kg
€ 1.699,-

Wo r l d t r a v e l l e r - T i l m a n n
Gaat u net zoals onze wereldavonturier Tilmann Waldthaler de uitdaging aan om meer dan 400.000 km
te gaan fietsen op een Koga Signature? Ook deze ideale worldtraveller fiets is met de fietsconfigurator op

R A C E B I K E S

SIGNATURE

maat te bouwen: www.koga-signature.com.

CUSTOM

REISFIETS

F

H A N D B U
ROHLOFF

We r e l d r e i z i g e r - B e a u m o n t
Of in een recordtijd de wereld rond? Ook u kunt net als Mark Beaumont een Koga Signature 28" custom order
fiets op maat laten maken en vervolgens in 194 dagen de wereld rond rijden -www.koga-signature.com.
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LIGHTTOURING
De Light Touring modellen van Koga zijn ontwikkeld voor de sportieve toerfietser. Ze zijn multifunctioneel,
compleet en relatief zeer licht.
Het zijn ideale vakantiefietsen of juist fietsen voor woon-werk verkeer. Lekkere lichte allrounders met
een zeer luxe uitstraling. Door de sportieve zithouding lijkt het alsof het vanzelf gaat… de fiets wil er
met u vandoor.

L o D o

R a y o

Smoothwelded
F e a t h e r

Te r r a L i n e r C a r b o l i t e
▪▪FEM optimized, lichtgewicht frame met geïntegreerde
kabelvoering. Highmodulus Carbonvezel, duurzaam
afgewerkt met 3k carbon
▪▪Complete Shimano XT groep
▪▪Lichtgewicht Shimano naafdynamo DH-3N80 met▪
B&M IQ Cyo Senso (40 lux) en nieuwe B&M Toplight Line
met standlicht
▪▪Tubus Fly achterdrager (max. 18 kg) met 10 jaar garantie
▪▪Schwalbe Marathon Racing vouwbanden
▪▪Curana spatborden

LIGHTTOURING

38

Uniek in zijn soort is deze lichte carbon sportfiets.
De ideale fiets voor ontspannen toertochten.
Met een fraai ogend design en een complete
uitrusting.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Visible Carbon 3K
50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
ca. 10,8 kg
€ 2.299,-

Te r r a L i n e r A l l o y
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005 frame met geïntegreerde
kabelvoering en bevestigingspunten voor spatbord,
achterdrager en verlichting.
▪▪Shimano XT componenten
▪▪Ultralichte Suntour Magnesium voorvork
▪▪Schwalbe Sammy Slick banden, 35 mm –▪
met lekbescherming en lage rolweerstand

LIGHTTOURING

39

De allrounder onder de toerfietsen met een zeer
fraai design. Is uitstekend geschikt als sportieve
vakantiefiets, omdat hij compleet met een
bagagedrager en spatborden uitgerust kan worden.

Kleur:

Solid Black Mat/Solid Black High Gloss

Framematen:

47 - 50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
ca. 11,5 kg
€ 1.299,-

Gewicht:
Prijs:

RoadChamp
▪▪Lichtgewicht super stijf aluminium 7005 frame met perfecte,
sportieve geometrie en Pro Fitness stuur
▪▪Voorvork Carbon/chromo
▪▪Shimano Tiagra race groep
▪▪Multifunctionele pedalen: SPD zijde en vlakke zijde
▪▪Vredestein Fortezza vouwbanden, 25 mm,▪
met Protection Layer®
▪▪Fi’zi:k Rondine zadel
▪▪NEW: Voorbereid voor Curana Liteweight Hylite spatborden

LIGHTTOURING
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Dé fitnessbike voor toerfietsers die tempo willen
maken, maar niettemin de voorkeur geven aan een
wat comfortabele zitpositie. De fiets kan desgewenst
met lichte spatborden worden uitgerust (zie foto).

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

High-tech Grey Metallic/Anthracite grey
Metallic
50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
ca. 9,2 kg
€ 1.199,-

SportsLady
▪▪Lichtgewicht super stijf aluminium 7005 mixed frame met
perfecte, sportieve geometrie en Pro Fitness stuur
▪▪Voorvork Carbon/chromo
▪▪Shimano Tiagra race groep
▪▪Multifunctionele pedalen: SPD zijde en vlakke zijde
▪▪Vredestein Fortezza vouwbanden, 25 mm,▪
met Protection Layer®
▪▪Fi’zi:k Rondine zadel
▪▪NEW: Voorbereid voor Curana Liteweight Hylite spatborden
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De RoadChamp is ook verkrijgbaar in een sportief
mixed frame. De fiets kan desgewenst met lichte
spatborden worden uitgerust (zie foto).

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Pearl White Iriodin/Anthracite Grey
Metallic
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 9,9 kg
€ 1.199,-

LightDeLuxe
▪▪Ultralicht aluminium 7005 frame, triple butted buizen
▪▪Carbon voorvork
▪▪Complete Shimano XT groep
▪▪Lichtgewicht Shimano naafdynamo DH-3N80▪
met LED-verlichting B&M Cyo
▪▪NEW: Koga LoDo, geïntegreerde achterdrager
▪▪Fi’zi:k Rondine zadel
▪▪Schwalbe Marathon Racer Race Guard banden
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Met de ultralichte LightDeLuxe wordt elke fietstocht
een waar genot. Een lichtlopende zeer volledig
uitgeruste fiets, die absolute perfectie uitstraalt.

Kleur:▪

Anthracite Grey Metallic/Brush Polish

Framematen:

50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 11,9 kg
€ 1.749,-

Gewicht:
Prijs:

RoadSpeed
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005, smooth welded frame met
geïntegreerde kabelvoering
▪▪Geïntegreerde Koga Feather voorvorkvering
▪▪Shimano LX groep
▪▪NEW: Koga Locusta stuurpen
▪▪NEW: Koga LoDo, geïntegreerde achterdrager
▪▪NEW: Koga Suomi kettingscherm
▪▪Vredestein Perfect Girando banden met Protection Layer®
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Met zijn nieuwe, geïntegreerde bagagedrager en
het nieuwe kettingscherm maakt de RoadSpeed
nu een nog strakkere indruk. Comfort en
een gering gewicht in perfecte balans.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Silver Blue/Brush Polish/
Koga Black Metallic
50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 13,9 kg
€ 1.449,-

LightSpeed
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005, smooth welded frame met
geïntegreerde kabelvoering
▪▪Shimano LX groep
▪▪NEW: Koga Locusta stuurpen
▪▪NEW: Koga LoDo, geïntegreerde achterdrager
▪▪NEW: Koga Suomi kettingscherm
▪▪Vredestein Perfect Girando banden met Protection Layer®
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Voor de toerfietser die een complete fiets wil
en tevens waarde hecht aan een sportieve
zitpositie en een laag gewicht.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Koga Black Metallic/Brush Polish
50 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm
47 - 50 - 53 - 56 - 59 cm
ca. 13,6 kg
€ 1.349,-

RoadRunner
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005, smooth welded frame met
geïntegreerde kabelvoering
▪▪Geïntegreerde Koga Feather voorvorkvering
▪▪Shimano Deore en LX componenten
▪▪Koga Rayo Senso automatisch IQ-LED koplamp (32 Lux)
▪▪NEW: Koga Locusta stuurpen met multigrip stuur Koga Dali
▪▪NEW: Koga LoDo, geïntegreerde achterdrager
▪▪Koga Xlite lichtgewicht Alloy velgen - dubbelwandig en
dubbel gebust
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De RoadRunner is met een automatische
verlichtingsset met naafdynamo niet alleen compleet
uitgerust, maar biedt ook het nodige comfort.
De schokabsorberende zadelpen en de
voorvorkvering doen daarbij niets af aan het
onmiskenbaar sportieve karakter van de fiets.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Nano Black/Brush Polish/
Koga Black Metallic
47 - 50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 13,9 kg
€ 1.549,-

LightRunner
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005, TIG-welded frame met ▪
geïntegreerde kabelvoering
▪▪Nieuwe Shimano Deore met LX componenten
▪▪Koga Rayo Senso automatische IQ-LED koplamp (32 Lux)
▪▪NEW: Koga Locusta stuurpen met multigrip stuur Koga Dali
▪▪NEW: Koga LoDo, geïntegreerde achterdrager
▪▪Koga Xlite lichtgewicht Alloy velgen - dubbelwandig en
dubbel gebust
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De LightRunner is als lichte, maar robuuste fiets een
echte allrounder. De juiste, sportieve keuze voor
dagelijks woon-werkverkeer, vrije tijd of op vakantie.

Kleur:

Brush Polish/ Anthracite Grey Metallic

Framematen:

50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 13,5 kg
€ 1.449,-

Gewicht:
Prijs:

LightRider
▪▪Lichtgewicht aluminium 7005, smooth welded frame
▪▪Nieuwe Shimano Deore groep
▪▪Krachtige Shimano schijfremmen
▪▪Cateye en H’Goggle batterijverlichting
▪▪Racktime Lightit achterdrager
▪▪Schwalbe Delta Cruiser, 32 mm
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Sportief, licht, stabiel en dynamisch. De LightRider
is de passende fiets voor iedereen die het dagelijks
fietsen een sportief tintje wil geven. Uitgevoerd met
Shimano hydraulische schijfremmen.

Kleur:
Framematen:
Gewicht:
Prijs:

Dark Blue
50 - 54 - 57 - 60 - 63 cm
47 - 50 - 53 - 56 cm
ca. 13,4 kg
€ 1.249,-

Uw fiets op maat
Start de Koga Signature
fietsconfigurator op:
www.koga-signature.com!
Koga Signature maakt het mogelijk
voor de veeleisende fietser een Koga
vakantiefiets of trekkingfiets compleet
naar eigen keuze samen te stellen.
De fiets wordt volledig met de hand
opgebouwd. Van sportieve fiets tot
trekkingfiets voor uw fietsvakantie, of
wat dacht u van een hybride fiets met
Rohloff naaf, of een speciale reisfiets.
Kortom uw tourfiets op maat wordt
speciaal voor u gebouwd.

Uitgebreide maatvoeringen
U kunt kiezen uit diverse soorten
hoogwaardige frames met zeer
uitgebreide maatvoeringen. De juiste
frame-maat wordt automatisch voor
u uitgerekend, of u vraagt advies
aan uw Koga dealer. De frames zijn
gemaakt van lichtgewicht aluminium
(7005-serie) met een gepatenteerd
verstelsysteem voor de achternaaf.
Bovendien zijn de frames
multifunctioneel en voorzien van
alle mogelijke bevestigingspunten.
Als u uw fiets een paar jaar later
wilt voorzien van bijv. schijfremmen
i.p.v. velgremmen, dan is dit geen
probleem.

Elke maat frame is te krijgen in de
kleuren Koga-black of Koga-silver
c.q. alu polish. De opties binnen
Signature zijn legio en altijd van een
zeer hoge standaard, zoals dat bij
een Koga hoort. Te denken valt aan:
Shimano Deore XT groep, Rohloff
naafversnelling, SON naafdynamo,
Tubus dragers, Vaude tassen, Busch
& Müller automatische verlichting en
Schwalbe anti-lek banden. Uw eigen
handtekening op de fiets garandeert
dat die fiets uniek is… het is uw
ontwerp – met uw signature.
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